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Z á z n a m  
 

ze 7. zasedání předsednictva Rady vysokých škol 
uskutečněného dne 22. října 2015 

 
 

 

 

Zasedání se zúčastnilo 39 členů předsednictva (z 58 řádných členů), 5 předsedů pracovních 

komisí a 11 hostů. 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy 

Předsednictva RVŠ (dále PRVŠ). Dále přivítal předsedu České konference rektorů (dále ČKR) 

prof. Tomáše Zimu, náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro VŠ a výzkum 

Ing. Plagu, náměstkyni pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT Mgr. et Mgr. 

Prudíkovou a ředitelku odboru VŠ MŠMT Mgr. Gondkovou, zástupce Akademie věd ČR 

místopředsedu prof. Jana Zimu, zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) 

RNDr. Dolanského, zástupce Ministerstva obrany Mgr. Steidla, jakož i další hosty. 

Za členy návrhové komise byli navrženi doc. Fischer, JUDr. Hodulík, prof. Opatrný,  

doc. Pospíšil, Ing. Roubík, Mgr. Štěrbová, a JUDr. Valová  

Za skrutátory byli navrženi Ing. Macháčková a JUDr. Hodulík. 

PRVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

Doc. Fischer navrhl doplnění bodu programu jednání: Problematika OP VVV. 

PRVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrh na změnu programu. 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 

Předseda RVŠ doc. Fischer informoval o tom, že dne 8. 10. 2015 proběhlo na Jihočeské 

univerzitě v Českých Budějovicích Slavnostní zahájení Akademického roku vysokých škol, kde 

přednesl projev, který je zveřejněný na webových stránkách Rady VŠ. Dále informoval o své 

účasti na předávání Ceny předsedy GA ČR, které se uskutečnilo dne 1. 10. 2015 a o účasti na 

společenském večeru TA ČR, který se uskuteční dne 22. 10. 2015. Následně sdělil, že ve dnech 

4. a 5. 11. 2015 se uskuteční 18. schůze VVVKMT a dne 12. 11. 2015 jednání Reprezentativní 

komise. Dále sdělil, že byly odeslány připomínky Rady VŠ k Plánu implementace Státní kulturní 

politiky na léta 2015–2020. Poděkoval JUDr. Valové, předsedkyni ekonomické komise RVŠ, 

která společně se zástupci uměleckých VŠ v extrémně krátkém termínu zpracovala k tomuto 

materiálu připomínky. Následně požádal zástupce MŠMT o včasné zasílání žádostí o 

připomínky, aby byl delší čas na jejich zpracování. Dále poděkoval prof. Opatrnému za 

zpracování připomínek k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Poté 

sdělil, že Rada VŠ zpracovala připomínky k návrhu Smlouvy o vzájemném uznávání 

vysokoškolských titulů a vysokoškolských diplomů mezi vládou ČR a vládou Čínské lidové 

republiky. Požádal Ing. Plagu o informaci k vypořádání připomínek.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/7p2_Ie_projev-Fischer_CB-2015_final.pdf
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Místopředsedkyně Rady VŠ Mgr. Štěrbová sdělila, že se společně s předsedou legislativní 

komise Rady VŠ JUDr. Hodulíkem účastnila jednání VVVKMT dne 15. 10. 2015. Podrobné 

informace z tohoto jednání budou předneseny v rámci bodu Legislativní informace. 

Doc. Pospíšil informoval o závěrečné konferenci KREDO. Zhodnotil kladný průběh. Ocenil 

vstřícný přístup náměstka Plagy k výstupům z KREDA.  

Prof. Opatrný informoval o účasti na semináři k financování VŠ v jiných evropských 

zemích. Semináře se účastnili i zástupci ministerstev školství ze Švédska, Itálie, Nizozemska a 

Irska.  

PRVŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ. 

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda SK RVŠ Ing. Roubík formou prezentace informoval o činnosti Studentské komory 

Rady VŠ (SK RVŠ) v době od 6. zasedání Předsednictva Rady VŠ. Informoval o výjezdním 

zasedání, které se uskutečnilo ve dnech 9. – 11. 10. 2015 v Mladé Boleslavi na půdě Škoda Auto 

VŠ, dále o přijatém usnesení Předsednictva SK RVŠ k aktuální situaci na UJAK z 21. 9. 2015, o 

usnesení SK RVŠ k případným pozměňovacím návrhům novely zákona o VŠ týkající se 

Policejní akademie ČR z 10. 10. 2015 a o usnesení Předsednictva SK RVŠ týkající se podpory 

ČKR v  jejím Prohlášení k 28. říjnu 2015 ze dne 16. října tohoto roku, kterým vyzývá členy ČKR 

k neúčasti na Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky u příležitosti oslav 

28. října. 

Informoval o Reakci předsedy SK RVŠ na článek v MF Dnes ve formě komentáře s názvem 

„Kdo vlastně říká ano školnému?“, dále sdělil, že SK RVŠ odeslala členkám a členům 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlády ČR návrh úpravy názvu státního svátku dne 17. 

listopadu.  

Informoval o uskutečněném semináři pro PhD studenty a mladé výzkumníky na půdě ČZU 

v Praze, dále o setkání se zástupci Evropské federace zaměstnavatelů ve vzdělávání, které se 

uskutečnilo dne 14. 9. na půdě MŠMT, o konferenci Doktorandi 1.0, která se uskutečnila ve 

dnech 24. – 25. 9. 2015 v Brně a o Slovenském doktorském fóru, které se konalo ve dnech 15. - 

16. 10. 2015. Dále sdělil, že ve dnech 6. – 8. 11. 2015 se bude konat na VUT v Brně Konference 

akademických senátorů a senátorek.  

Následně informoval o výběrovém řízení na pracovníka PR. Sdělil, že výběrovou komisí byla 

vybrána Tereza Křepelová. Dále informoval o účasti členky SK RVŠ Anety Haškové na 

Akademickém dni v Karviné dne 6. 10. 2015. Předložil upravený rozpočet SK RVŠ pro rok 

2015, který byl schválen Předsednictvem SK RVŠ na předprázdninovém zasedání.  

Následně informoval o svém příspěvku na závěrečné konferenci KREDO, o mezinárodním 

semináři věnovaném problematice financování VŠ ve spolupráci s Evropskou komisí a o svém 

setkání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. 

Dále informoval o průběhu příprav Ceny Jana Opletala. Sdělil, že nad Cenou převzal záštitu 

předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. Zmínil Týden studentstva od 9. do 17. listopadu 

2015.  

V závěru svého vystoupení informoval o volbě místopředsedkyně pro organizaci a řízení, jíž 

byla ve 2. kole zvolena Bc. Barbora Stuhlová. Nová místopředsedkyně se na zasedání krátce 

přestavila. Věnuje se propagaci akcí na JU v Českých Budějovicích, kde studuje v navazujícím 

magisterském studiu. 

Doc. Fischer následně kladně hodnotil činnost SK RVŠ. 

PRVŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ potvrzuje volbu místopředsedkyně pro organizaci a řízení SK RVŠ 

Bc. Stuhlové a bere na vědomí Zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Informace-o-%C4%8Dinnosti-SK-RV%C5%A0_7.ppt
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4. Vystoupení hostů 

Předseda České konference rektorů (dále ČKR) prof. Tomáš Zima pozdravil přítomné 

a poděkoval za pozvání. Ve svém vystoupení informoval o zahájení Akademického roku VŠ, kde 

byla diskutována řada otázek, které se dotýkají vysokého školství. Dále informoval o jednáních 

s předsedou vlády ČR a místopředsedou vlády MVDr. Bělobrádkem a o jednáních 

s předsedy koaličních a opozičních stran k novele zákona o VŠ. Dále sdělil, že k návrhu zákona 

o sběru dat, ČKR trvá na připomínkách, které vznesla. Tyto připomínky dosud nebyly 

vypořádány. Zmínil usnesení, které bylo přijato na 132. zasedání Pléna ČKR dne 9. 10. 2015. 

V závěru svého vystoupení přislíbil iniciování setkání užšího Předsednictva Rady VŠ, ČKR a 

zástupců odborů k problematice financování VŠ. Jednání se uskuteční dne 12. 11. 2015.  

Dále vystoupil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Robert 

Plaga, Ph.D. Ve svém vystoupení se věnoval jednání VVVKMT, které se uskutečnilo dne 

15. 10. 2015. Vyjádřil se k pozměňovacím návrhům k vládnímu návrhu novely zákona o VŠ a 

k jednání o státním rozpočtu. Na žádost členů Rady VŠ následně přislíbil distribuci materiálů 

s dostatečným předstihem a sladit projednávání materiálů s harmonogramem Rady VŠ. Poté 

vystoupil v dalších bodech programu. 

V závěru vystoupili se svojí zdravicí hosté: místopředseda Akademie věd ČR prof. Jan 

Zima, zástupce Vysokoškolského odborového svazu RNDr. Dolanský a zástupce Ministerstva 

obrany Mgr. Steidl.  

 

5. Legislativní informace 

Náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie Mgr. et Mgr. Prudíková informovala o 

jednání VVVKMT dne 15. 10. 2015 a podrobně se věnovala vybraným bodům komplexního 

pozměňovacího návrhu. JUDr. Hodulík informoval o jednáních pracovních komisí legislativní a 

pro strategie a rozvoj VŠ a členů Předsednictva Rady VŠ, které se uskutečnily v období od 

minulého zasedání Předsednictva Rady VŠ.  

Dále se vyjádřil k návrhu Smlouvy o vzájemném uznávání vysokoškolských titulů a 

vysokoškolských diplomů mezi vládou ČR a vládou Čínské lidové republiky, který projednaly 

komise legislativní a komise pro strategie a rozvoj VŠ a identifikovaly problematická místa 

Smlouvy. Připomínky k návrhu Smlouvy byly v termínu zaslány na MŠMT.  

Poté JUDr. Hodulík informoval o návrhu zákona o neziskových zdravotnických 

organizacích, kdy žádost o připomínky byla doručena na Agenturu Rady VŠ dne 9. 10. 2015 

s termínem připomínek 14. 10. 2015. Bylo svoláno jednání členů legislativní komise Rady VŠ a 

členů Sněmu Rady VŠ, kde byl návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích 

projednán, a připomínky byly v termínu odeslány na MŠMT.  

Následně se JUDr. Hodulík vyjádřil k vypořádání připomínek k zákonu o sběru dat. 

Informoval o tom, že Rada VŠ na svých připomínkách trvá. 

Formou prezentace informoval o jednání VVVKMT dne 15. 10. 2015. Podrobně se věnoval 

pozměňovacím návrhům k tisku 464/0 k vládnímu návrhu zákona o VŠ.  

Následně se věnoval Vybraným námětům ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance 

Miholy ohledně zařazení Policejní akademie pod Ministerstvo vnitra. Součástí pozměňovacího 

návrhu je i jak bude naloženo s majetkem PA ČR, který má k 1. 1. 2017 přejít pod Ministerstvo 

vnitra. Zmínil argumenty použité pro změnu a podrobně je rozebral. Představil možný pohled do 

budoucna. Poté proběhla diskuse, v rámci které vystoupil zástupce PA ČR JUDr. Bajura, který 

vyjádřil znepokojení nad pozměňovacím návrhem a vyjmenoval důsledky přijetí tohoto návrhu 

pro PA ČR.  

Dále v diskusi zaznělo vyjádření Mgr. Prudíkové ke způsobu, jakým byl zařazen na jednání 

VVVKMT poslanecký návrh koaličního poslance Miholy. RNDr. Olšák zdůraznil, že nebyly 

načteny všechny pozměňovací návrhy. Mgr. Prudíková sdělila, že MŠMT nemá přístup do 

systému, do kterého mohou být načteny jen návrhy poslanců. Návrh MŠMT si proto musí nějaký 

poslanec „osvojit“ a teprve poté jej do systému vložit. RNDr. Olšák se následně zeptal 

Mgr. Prudíkové, proč ministryně o komplexním návrhu na školském výboru prohlásila, že má 

http://crc.muni.cz/resolutions/132.html
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Legislativa_skolsky-vybor_komplexni-PN.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Legislativa.pptx
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podporu Rady VŠ, když přitom materiál nebyl Radě VŠ zaslán. Mgr. Prudíková vysvětlila, proč 

materiál nemohl být zveřejněn dříve než na zasedání školského výboru, ale odpověď tazatele 

neuspokojila. Následně doc. Fischer zdůraznil, že došlo k výraznému posunu k lepšímu od 

červnového projednávání návrhu novely zákona o VŠ. Konstatoval, že prezentovaný komplexní 

pozměňovací návrh považuje za pozitivní, směrem k VŠ a upozornil, že jednotlivé body 

komplexního pozměňovacího návrhu byly Mgr. Prudíkovou podrobně představeny na 

zářijovém jednání PRVŠ. Sdělil, že vystoupení ministryně nepovažuje za nekorektní. Mgr. 

Prudíková zdůraznila, že po diskusi ve VVVKMT je velký úspěch to, že § 24 obsahuje 4 

odrážky upravující postavení fakult. Zmínila, že jednání mezi MŠMT a reprezentacemi bylo 

korektní a jednoduché, ale se vstupem poslanců se vše komplikuje. Sdělila, že i nadále přicházejí 

nové pozměňovací návrhy, které však ve výsledku nemusí znamenat zlepšení. Sdělila, že jednání 

budou pokračovat. Na závěr informovala o tom, že druhé čtení v poslanecké sněmovně by se 

mělo uskutečnit v prosinci letošního roku. 

Ing. Plaga konstatoval, že na komplexním návrhu byla minimálně koaliční shoda nebo 

neutrální stanovisko. Zdůraznil, že pokud by zaznělo negativní stanovisko, návrh by se do PSP 

ČR nedostal.  

JUDr. Hodulík sdělil, že Rada VŠ není srozuměna s tím, že by oblast vzdělávání byla 

definována pouze stěžejními tematickými okruhy a typickými studijními programy, kde právě 

slovo „typické“ znamená, že programy nejsou přesně definovány.  Definice oblastí vzdělávání 

by tak zůstala pouze na výkladu Akreditačního úřadu. Je tedy třeba jasně definovat, do které 

studijní oblasti který obor spadá.  

Následně bylo počtem 36 kladných hlasů, 3 se zdrželi, přijato usnesení: 

Usnesení: 

Rada vysokých škol navazuje na své usnesení z 6. zasedání Předsednictva Rady VŠ 

konaného dne 17. 9. 2015 a nadále důrazně odmítá návrh poslance Miholy z KDU-ČSL 

ohledně zařazení Policejní akademie pod Ministerstvo vnitra.  

Rada VŠ vyjadřuje hluboké rozčarování, že odmítavá stanoviska a obavy Rady VŠ a SK 

RVŠ vyjádřené v usneseních ze dne 17. 9. a 10. 10. byly zcela pominuty a návrh byl nově 

vtělený do komplexního pozměňovacího návrhu MŠMT k novele zákona o vysokých školách, a 

to přes neutrální stanovisko ČKR a odmítavé stanovisko Rady VŠ.  

Rada VŠ považuje za politováníhodné, že MŠMT nevnímá nebezpečí, že návrh který 

zbavuje Policejní akademii autonomie, akademických svobod, majetku, omezuje její 

apolitičnost a plně ji podřizuje Ministerstvu vnitra, a to včetně pracovněprávních vztahů, bude 

mnoha členy Rady VŠ vnímán nejen jako útok na autonomii jedné vysoké školy, ale také jako 

inspirace pro ty, kteří se již roky snaží omezit samosprávu a autonomii u veřejných vysokých 

škol, a poškodí tak obtížně obnovovanou důvěru mezi akademickou obcí VŠ v ČR a MŠMT.  

Rada VŠ proto vyzývá MŠMT, aby učinilo kroky ke stažení tohoto bodu, za kterým stojí 

pouze jednotlivý poslanec, z komplexního pozměňovacího návrhu. Poslance sněmovny, jako 

osobnosti ctící principy samosprávy a demokracie pak vyzývá, aby pro tuto část komplexního 

pozměňovacího návrhu nehlasovali. 

 

RNDr. Olšák předložil pozměňovací návrh v tomto znění: 

Předsednictvo Rady VŠ v souladu s usnesením Sněmu Rady VŠ vyjadřuje plnou podporu 

takovým poslaneckým pozměňovacím návrhům k novele zákona o VŠ, které vedou k zachování 

práv fakult v podobě dané současným zněním zákona o VŠ. 

Tento návrh nebyl přijat počtem 3 hlasy pro, 2 proti a 18 se zdrželo. 

  

Následně bylo počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijato usnesení: 

 

Rada VŠ byla zástupci MŠMT požádána o vyjádření k pozměňovacímu návrhu poslankyně 

Putnové týkajícímu se organizačního uspořádání Národního akreditačního úřadu. Rada VŠ 

konstatuje, že návrh je v souladu s dosavadními postoji Rady VŠ k této problematice. U otázky 



 5 

jmenování  předsedy, 2 místopředsedů a 17 dalších členů Rady Akreditačního úřadu, Rada VŠ 

nesouhlasí s tím, aby byl pro jmenování vyžadován i souhlas Poslanecké sněmovny.  

Poté bylo počtem 18 kladných hlasů, 8 se zdrželo, přijato usnesení: 

Rada VŠ vyslovuje podporu komplexnímu pozměňovacímu návrhu k novele zákona o 

vysokých školách přednesenému na jednání školského výboru Poslanecké sněmovny dne 15. 

10. 2015 za podmínky současného vypuštění bodů týkajících se přechodu Policejní akademie a 

jejího majetku pod Ministerstvo vnitra ČR. 

V závěru projednávání tohoto bodu byl počtem 16 kladných hlasů, 1 hlas proti, přijat 

přítomnými členy PRVŠ závěr: 

Přítomní členové Předsednictva Rady VŠ oceňují snahu poslance prof. Karamazova o 

zachování práv fakult v stávajícím znění § 24, je si ovšem vědoma postoje ostatních partnerů. S 

ohledem na výše uvedené přítomní členové podporují znění v komplexním pozměňovacím 

návrhu, které má širokou podporu partnerů.  

 

6. a) Ekonomické informace 

Obsahem vystoupení předsedkyně Ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valové byla 

informace o Rozpočtu VŠ pro rok 2016 a Metodický pokyn MŠMT k nepřímým nákladům OP 

VVV. Zmínila, že v meziročním celkovém rozpočtu MŠMT dochází k nárůstu o 4 343 670 tis., 

z toho regionální školství 4 301 865 tis. Kč. V rozpočtu VŠ dochází k poklesu o 1 314 657 tis. 

Kč, u VaV dochází k poklesu o 1 785 421 tis. Kč. Zmínila usnesení Předsednictva RVŠ ze dne 

17. 9. 2015. Dále informoval o dopisu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Valachové k této problematice a jí navržená opatření. 

V rámci diskuse se JUDr. Valová dotázala Ing. Plagy na Pravidla financování pro rok 2017. 

Ing. Plaga sdělil, že se domluvili na zmrazení, chtějí diskutovat nad optimální variantou. Na 

dotaz doc. Talašové na jaké období bude zmrazen rozpočet, sdělil, že pouze na rok 2016, na rok 

2017 již ne. Prof. Noskievič zmínil jednání tripartity, kde byl vznesen požadavek na kontinuální 

navýšení rozpočtu VŠ v dlouhodobém výhledu. Požaduje potvrzení MŠMT. 

Dále v diskusi doc. Coufalová sdělila, že vzniká nerovné postavení VVŠ v ose 3, výstupy 

směřují mimo vnitřní život VŠ.  

 JUDr. Valová navrhla usnesení, které bylo po pozměňovacích návrzích přijato ve znění: 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol považuje razantní meziroční snížení rozpočtu vysokých 

škol na rok 2016 o 6,12 % za bezprecedentní a kvalifikovaně neodůvodněné. Dle Rady 

vysokých škol není relevantní odkazovat na střednědobý výhled státního rozpočtu, který v 

oblasti vysokého školství nevycházel z reálných odhadů. Neobstojí ani argument týkající se 

snižování počtu studentů vysokých škol. Tento sice opravdu od roku 2013 klesá, stále však 

neklesl na úroveň roku 2008, kdy ovšem rozpočet na vzdělávací činnost vysokých škol činil 

24,1 mld. Kč. 

Předsednictvo Rady vysokých škol �odkazuje jak na řadu usnesení, která Předsednictvo i 

Sněm RVŠ k problematice přípravy rozpočtu na rok 2016 v průběhu letošního roku přijímaly, 

tak na záznamy z jednání těchto orgánů, na nichž byla RVŠ ujišťována a zachování úrovně 

financování roku 2015 i pro rok 2016.  

Rada vysokých škol proto namísto slibů očekává od politické reprezentace konkrétní a 

časově ohraničená opatření v oblasti rozpočtu pro rok 2016 a i pro léta následující. 

V další části svého vystoupení se JUDr. Valová věnovala Stanovisku ekonomické komise 

Rady VŠ k Metodickému pokynu MŠMT k určení nepřímých nákladů v rámci OP VVV, které je 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/EI221015.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/6p_Informace_o_zasedani_PRVS170920151.docx
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takové, že: metodický pokyn je velmi zavádějící, způsob stanovení nepřímých nákladů (NN) 

v OPVVV je špatný, nepřijatelný, nepřinášející žádnou výhodu užití paušálních výdajů, neboť: 

 naprosto nerespektuje faktickou škálu druhů NN – zahrnutí osobních nákladů celé 

administrativy projektu do paušální sazby ji prakticky zcela vyčerpá, aniž by bylo 

možno zahrnout do uznatelných NN ostatní reálné NN, zejména režie. 

 Způsob výpočtu naprosto nerespektuje fakt, že v rámci OP VK řada univerzit 

vypracovala a certifikovala metodu full-cost a odpovídá za její udržitelnost -  

v okamžiku, kdy tabulkově stanovená výše NN bude nižší než výše stanovená dle full 

cost, financuje projekt pouze část NN, rozdíl hradí škola. 

 Hovořit o možnosti NN ve výši 25 % přímých nákladů je velmi zavádějící, neboť 

Příručka pro žadatele jasně obsahuje tabulku, dle které je výše procentní sazby NN 

závislá na celkové výši přímých nákladů – tedy čím větší rozpočet projektu, tím menší 

procentní sazba NN – 25 % budou mít jen projekty do 1.500 tis. Kč – naopak ty nad 

120.000 tis. Kč mají sazbu nepřímých nákladů 6 %.  

Poté zmínila další nedořešené ekonomické otazníky ohledně OP VVV.  

 Dosud není jasné, z čeho se bude počítat 5% spoluúčast školy – nikde se nehovoří o 

celkových nákladech projektu. 

 Není definitivně stanoveno, které prostředky školy lze považovat za vlastní 

prostředky z hlediska zdrojů spolufinancování OP EU: (pro řadu VVŠ jde i o projekty 

jiných poskytovatelů) 

- Existuje návrh doporučení MŠMT, ve kterém chybí možnost využít pro spolufinancování 

přímo příspěvek daného finančního roku vedle možnosti využití zůstatku příspěvku 

převedeného po zúčtování se státním rozpočtem do fondů školy 

- Tyto otázky, stejně jako právní závaznost rozhodnutí poskytovatele o možných zdrojích 

spolufinancování OP EU ze strany VVŠ, jsou podstatné a vysoce aktuální ke konečnému 

řešení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ nesouhlasí s koncepcí řešení nepřímých nákladů v rámci OP VVV tak, jak je 

obsažena v návrhu Metodického pokynu k nepřímým nákladům. 

Rada VŠ žádá příslušného náměstka ministryně školství o urychlené kvalifikované řešení 

otázek spojených se spolufinancováním OP VVV ze strany VVŠ, jakož i řešení nepřímých 

nákladů u těchto projektů zabraňující dalšímu finančnímu a administrativnímu zatížení škol. 

 

b) Problematika modelu financování VŠ v projektu KREDO 

Obsahem vystoupení předsedkyně pracovní komise Rady VŠ pro kvalitu VŠ a její hodnocení 

doc. Talašové byla prezentace Problematika modelu financování VŠ v projektu KREDO. 

V úvodu svého vystoupení analyzovala model institucionálního financování vzdělávací činnosti 

VŠ používaný v letech 2010-2015 a vyvodila, že reflektoval vcelku dobře hlavní cíle tohoto 

období - výrazné snižování počtu studentů na VŠ a financování zohledňující kvalitu VŠ. 

 Konstatovala však, že ve stávající podobě model nevyhovuje současné situaci na českých 

VŠ: Početnost ročníků vstupujících na VŠ v současné době stagnuje, od roku 2020 výrazně 

poroste;  snižování počtu studentů na VŠ už není tématem dne. Další prohlubování diferenciace 

ve financování VŠ dle stávajícího modelu už není možné, pokud při množství financí přiděleném 

na vysokoškolské vzdělávání ze státního rozpočtu chceme zajistit kvalitní výuku na všech 

veřejných VŠ (viz zafixování podílů VŠ na rozpočtu z roku 2015 i pro rozpočet 2016). Současný 

model nereflektuje specifika profesně zaměřených studijních programů, s nimiž počítá novela 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/7p6b_Problematika-modelu-financov%C3%A1n%C3%AD-V%C5%A0-Tala%C5%A1ov%C3%A1.pdf
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zákona o VŠ. Model je příliš složitý na to, aby mohl být efektivním nástrojem řízení VŠ. Model 

má konkrétní nedostatky, které je třeba odstranit.  

 Dále doc. Talašová představila koncepci inovovaného modelu financování: Model bude 

odrážet cíle stanovené v dlouhodobém záměru MŠMT pro oblast vysokého školství na léta 

2016–2020. Zaměří se na lepší vystižení vícerozměrně chápané kvality VŠ. Bude jednodušší, a 

proto lépe srozumitelný. Naváže relativně plynule na předchozí model, který je už na VŠ zažitý 

(ukazatele A a K zůstanou).   

Následně prezentovala konkrétní návrhy úprav modelu financování. V ukazateli A se při 

přerozdělování financovaných studií mezi VŠ navrhuje zohlednit počty nezaměstnaných 

absolventů. Navrhovaná struktura indikátorů kvality a výkonu v ukazateli K pokryje pět hlavních 

oblastí kvality VŠ: vzdělávání, výzkum, přenos znalostí, mezinárodní orientace a regionální 

dopad. Předložený návrh přináší zpřehlednění struktury modelu a zjednodušení výpočtu.  Po 

krátké diskusi Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ bere na vědomí informace, které přednesla doc. Talašová k Problematice modelu 

financování VŠ v projektu KREDO.  

 

7. Problematika výzkumu 

Prof. Opatrný formou prezentace informoval o připomínkování věcného záměru zákona o 

podpoře výzkumu a o chystaném poslaneckém pozměňovacím návrhu k novele zákona č. 

130/2002 Sb. o podpoře výzkumu. 

K věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu proběhlo společné jednání pracovních 

komisí pro vědeckou činnost a legislativní, a členů Předsednictva Rady VŠ dne 30. 9. 2015. 

Rada VŠ formulovala řadu připomínek, z toho čtyři zásadní týkající se především návrhu na 

vznik nového ministerstva pro výzkum. Vysoké školy vnímají jako nevhodné, pokud by měly 

spadat pod dvě různá ministerstva, což by zřejmě potlačovalo potřebné sepětí výzkumu s 

vzděláváním. Návrhy ve věcném záměru Rada VŠ nepovažuje za přesvědčivě zargumentované. 

Připomínky byly v termínu zaslány předkladateli, vypořádání zatím neproběhlo.  

Dále se věnoval novele zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací. Jde o tzv. „technickou novelu“, která má zajistit kompatibilitu s evropskou legislativou 

(především s obecným nařízením Komise o blokových výjimkách, tzv. GBER) a je nyní ve 2. 

čtení. Prof. Opatrný sdělil, že se připravuje komplexní pozměňovací návrh předsedy 

hospodářského výboru ve spolupráci s dalšími aktéry, především s TA ČR. TA ČR své návrhy 

představila Radě VŠ na minulém zasedání Předsednictva Rady VŠ a detailně na jednání komisí 

dne 30. 9. 2015. Rada VŠ tuto iniciativu oceňuje. 

Dále se prof. Opatrný věnoval problematice hodnocení výzkumu. RVVI nyní získala od 

dodavatele výpočtu předběžné výsledky hodnocení za rok 2014, které jsou nyní rozesílány ke 

kontrole poskytovatelům a jednotlivým výzkumným organizacím. Termín k vyjádření byl 

stanoven na 4. 11. 2015.  K hodnocení pro další roky 2015 a 2016 sdělil, že proběhly nominace 

na členy oborové verifikační a hodnoticí panely a expertní panely. Komise pro hodnocení 

výsledků při RVVI nyní diskutuje o podobě příští metodiky hodnocení výzkumu, která by měla 

platit od roku 2017. Zatím nepanuje shoda, jak implementovat výstupy IPN Metodika. Zmínil 

připomínky Rady VŠ: návrh vzešlý z IPN Metodika zejména zcela opomíjí důraz na potřebnou 

synergii výzkumu s výukou.  

Následně prof. Opatrný navrhl usnesení, která byla po pozměňovacích návrzích přijata ve 

znění: 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje připomínky k věcnému záměru zákona o podpoře 

výzkumu a žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace o jejich kladné vypořádání. Zejména 

apeluje na předkladatele, aby v jakýchkoli návrzích na nové uspořádání výzkumu v ČR byla 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/7p7_info-z-vyzkumu-rijen-2015.ppt
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podporována synergie všech rolí, které vysoké školy v naší společnosti hrají. Nová legislativa 

nesmí směřovat k odtržení výzkumných aktivit vysokých škol od vzdělávání ani k potlačování 

diverzity vysokoškolských pracovišť.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů, 1 hlas proti, přijalo usnesení: 

 

Rada VŠ žádá RVVI o urychlené dokončení procesu hodnocení výzkumných organizací 

2014 a o řádný a včasný průběh hodnocení za roky 2015 a 2016. 

Rada VŠ žádá, aby vysokoškolské reprezentace byly včas zapojeny do přípravy nové 

metodiky hodnocení výzkumu v ČR. 

 

8. Problematika OP VVV 

Místopředseda Rady VŠ doc. Pospíšil formou prezentace stručně informoval o přípravě a 

schvalování výzev pro OP VVV - o jednání Monitorovacího výboru OP VVV a o průběhu 

jednání Pracovní skupiny pro přípravu výzev PO1 a PO2, kde okomentoval úskalí 

připravovaných 4  klíčových výzev pro vysoké školy. Sdělil, že příprava výzev OP VVV 

představuje velmi složitý proces, při kterém je nutné zlepšit komunikaci reprezentací VŠ 

s řídícím orgánem MŠMT. Příprava výzev OP VVV je v časovém skluzu. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 22 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ opakovaně upozorňuje na chybějící plánovaný harmonogram výzev OP VVV  

v rámci celého programového období. 

Rada VŠ žádá MŠMT o vytvoření pracovní skupiny ze zástupců obou reprezentací VŠ pro 

přípravu výzev týkajících se vysokých škol. 

V rámci diskuse vystoupila doc. Coufalová, která se účastní za Radu VŠ jednání OP VVV. 

Sdělila, že je dobré, že je Rada VŠ zastoupena v Monitorovacím výboru a dílčích plánovacích 

komisích, ve kterých se vytváří harmonogram výzev v rámci OP VVV. Dále podrobněji 

informovala o výzvě ESF. Sdělila, že jednali s PhDr. Mgr. Velčovským, pověřeným 

zastupováním náměstkyně ministryně pro řízení sekce operačních programů o výzvách, které by 

měly následovat pro další oblasti. 

Doc. Fischer poděkoval všem za konstruktivní přístup k jednání, pracovnicím Agentury 

Rady VŠ za trpělivost a účinnou spolupráci, popřál všem vše dobré a ukončil zasedání. 

Po zasedání se konala tisková konference, které se za RVŠ účastnili doc. Fischer, prof. 

Opatrný, JUDr. Hodulík a Ing. Roubík. 

 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 19. listopadu 2015.  

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 10. prosince 2015. 

 

 

Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, doc. Fischer 
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